
 

 

AR ŪDENI SAJAUCAMS MET ĀLAPSTRĀDES ŠĶIDRUMS  
MOL Synaxol 100 

 Universāls metālapstrādes šķidrums 
 
Produkta priekšroc ības  
 
- Pielietojams gan metālapstrādei, gan metāla formēšanai   
- Izcilas dzesējošās/mitrinošās/eļļojošās īpašības   
- Ilgs instrumentu kalpošanas laiks   
- Izcila apstrādātās virsmas kvalitāte   
- Laba īslaicīga pretkorozijas aizsardzība  
 
Pielietojums  
 
MOL Synaxol 100 paredzēts melno metālu metālapstrādes un metāla formēšanas( tērauda stiepļu vilkšana, 
tērauda lokšņu štancēšana, locīšana, dziļā izvilkšana) operācijām. 
 
Ūdens emulsijas darba mūžs sasniedz no pusgada līdz veselam gadam. To nodrošina uzturot pareizu 
koncentrāciju, kontrolējot to, laicīgi apstrādājot  ar antibaktericīdām un PH koriģējošām piedevām. Ļoti svarīga ir 
sistēmas tīrība, tādēļ pirms uzpildīšanas to iztīriet/izdezinficējiet ar MOL Netsol SC sistēmas tīrītāju. 
 
Emulsijas sagatavošanai ir ieteicams lietot automatizēto jaukšanas iekārtu. Emulsijas koncentrāciju jāpārbauda 
ar kalibrētu refraktometru. Refraktometra faktors – 2,5. Piemērotāko emulsijas koncentrāciju konkrētai 
metālapstrādes operācijai un materiālam nosaka darba procesā. 
 
Šis šķidrums nav sajaucams ar naftas vai citu minerāleļļu bāzētām emulsijām. 
 

Metālapstrādes operācija Koncentrācija % 

Virpošana, frēzēšana, ēvelēšana 3 - 15 

Slīpēšana 2 - 5 

Tērauda stiepļu vilkšana 3 - 4 

Vītņu griešana, frēzēšana, dziļā urbšana 10 - 25 

Svina/alvas lodēšanas stiepļu vilkšana 20 - 30 

Lokšņu formēšana daudzpakāpju veidā 5 - 35 

Plānas tērauda loksnes dziļā izvilkšana 5 - 35 

 
Produkta raksturojums  
 
MOL Synaxol 100 ir pilnīgi sintētisks, minerāleļļas nesaturošs ar ūdeni sajaucams metālapstrādes šķidrums, 
saturošs pretkorozijas piedevas, emulsifikātoru un berzes modifikatora satāvdaļas. 
Šķidrums viegli sajaucas ar ūdeni un veido blāvu, dūmakainu, puscaurspīdīgu šķīdumu. Tam ir izcilas 
dzesējošās/mitrinošās/eļļojošās īpašības. To lietojot pieaug instrumentu darba mūžs, apstrādātās virsmas 
kvalitāte, nodrošinās apstrādāto detaļu un darbagaldu pagaidu pretkorozijas aizsardzība. Novērojama minimāla 
putošanās, pielietojams lielās emulsijas sistēmās. Nesatur PCBs/PCTs, Na-nitrītus, smagos metālus. 
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Tipiskie parametri  
 

Īpašības Vērt ība 

Ārējais izskats rūsgans, caurspīdīgs 

Blīvums pie 15 ºC, (g/cm3) 1,05 

Emulsijas pH vērtība (3 % (V/V)/ 20 dHº) 8,5 

Emulsijas uzputošanās raksturlielumi (3 % (V/V)/ 20 dHº)  

putu daudzums (3 % (V/V)/ 20 dHº) [cm3] 80 

putošanās ilgums (3 % (V/V)/ 20 dHº) [s] 45 

Atikorozijas efekts (4 % (V/V)/ destilēts ūdens) 1 

Emulsijas krāsa (3 % (V/V)/ 20 dHº) blāva,dūmakaina,caurspīdīga 

 
 
Glabāšana 
 
Uzglabāt temperatūrā 5C – 40C. Uguns drošs. 
 
Iepakojums 
 
10L plastmasas kanna 
60L metāla muca 
200L metāla muca 
1000L IBC 
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